
1. Lâmina do raspador PU 83
2. Veio
3. Suporte em “H”
4. Casquilho PU
5. Abraçadeira
6. Placa de fixação para mola
7. Veio de torção da mola, com corrente equipada com freio e placa dentada de afinação.

Todas as peças em aço são galvanizadas.
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INFORMAÇÃO GERAL:

Este equipamento é um raspador primário, que promove a limpeza da tela transportadora, em
ambientes de trabalho moderadamente duros. A lâmina raspadora é produzida em poliuretano,
que se adapta ao perfil e forma da tela. As lâminas gastas podem ser substituídas sem o recurso
a ferramentas, devido ao seu desenho simples e com poucas peças móveis!

IMPORTANTE

De forma a obter os melhores resultados, as condições abaixo devem ser garantidas:

• A tela transportadora não deverá ter danos relevantes, caso contrário os ressaltos podem 
promover o arrancamento da lâmina (1) e consequente paragem.

• É necessário garantir que o material transportado não salte

• Certifique-se de que grandes peças de material não possam saltar e ficarem presas entre a tela 
e o veio (2) causando danos na tela.

• Este raspador não deverá ser montado em telas tipo “chevron” ou telas com juntas metálicas.
• A velocidade máxima recomendada e de 2,3 m/s
• Max. Temperatura: 50°C, em ambientes húmidos, e 85°C em ambientes secos (temperatura 

ambiente + calor gerado por atrito)

CUIDADOS

DESLIGUE SEMPRE o transportador sempre que se instala, ou executa intervenções de manutenção e 
certifique-se de que o mesmo não arranca aquando das intervenções.

MONTAGEM

1. O raspador é colocado contra o tambor mandante, com o centro do veio (2) num raio (L) desde 
o centro do tambor (ver tabela abaixo). A inclinação do transportador, a velocidade da correia e
o espaço disponível determinam o grau de colocação do raspador no tambor.

2. ATENÇÃO: O fluxo do material não deverá embater na lâmina do raspador directamente!
3. Deslize os suportes (3), os casquilhos de PU (4) e as braçadeiras (5) no veio (2). 

Importante - da mesma forma em ambos os lados!
4. Faça duas placas de montagem ( barras planas com dois orifícios Ø11 mm) e solde estas na 

estrutura. Sugere-se que sejam colocadas na proximidade dos apoios do veio do tambor.
5. Aparafuse os suportes (3) às placas de montagem, usando os parafusos fornecidos.
6. Centre o raspador no tambor e bloqueie o veio lateralmente usando as braçadeiras (5). Então 

corte o veio com o comprimento adequado.
7. Monte a mola (7) na placa de fixação (6). Certifique-se de que a extremidade mais curta da mola 

entra no entalhe da placa de fixação.
8. Insira a placa de fixação (6) na extremidade do veio (2). Faça um furo (ø7 mm) através do tubo 

quadrado e fixe a placa de fixação (6) usando um parafuso M6 x 50 mm (8).
9. Soldar a placa dentada à estrutura. Coloque o braço da alavanca (7) e engate o gancho de 

encaixe na placa. Encontre a pressão ideal, que geralmente é baixa, por tentativa e erro.
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Tambor Cota L

ø220 180

ø270 205

ø320 230

ø400 270
ø500 320

ø630 385

ø800 470
ø1000 570

MANUTENÇÃO

Inspecione e limpe o raspador regularmente - sugerimos uma vez por semana.
Se o material pegajoso se fixar entre a correia e a lâmina do raspador, até que a lâmina seja afastada da 

correia, o veio pode ser deslocado para fora entre 10 a 20 mm!
Reajuste a pressão do raspador de modo a conseguir uma limpeza ideal. Não deve haver vibrações ou ruídos.
No entanto, podem ocorrer vibrações quando a correia é utilizada sem material, ou quando a correia possui 
uma espécie de revestimento para ex. resina.
A longo prazo, as vibrações podem resultar em pequenas fissuras do veio. Estas devem, portanto, ser 
eliminadas.
Nesse caso, tente executar as seguintes operações:

• Mudar o ângulo da lâmina contra a tela alguns graus;

• Mudar a pressão da lâmina contra a correia.

• Fazer um apoio mais robusto à estrutura

• Aumentar massa do veio (2), ajustando um pequeno braço de alavanca / peso ao veio (2).

GARANTIA

Danos no raspador causados por manipulação incorreta ou por instalação incorreta não pode ser
considerados cobertos pela garantia, desde que estas instruções não sejam seguidas. Portanto, não
aceitamos reclamações por nenhum dano ou perda consequente.

Linha horizontal ao centro de rotação do tambor

Furos 10,5x20
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